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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيد كلد آدـ أجمعيف، سيدنا محمد كآلو 
. كصحبو كالتابعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف

:  أما بعد
   فإف الكالـ النظرم البحت قد يتسع كقد يضيؽ، فال يطابؽ الكاقع المتعمؽ بو، كليذا كانت 

يضاحا ليا، ككبحا لجماحيا، كمف جكامع الكمـ في ىذا  األمثمة ضكابط لفيـ النظريات كا 
، كقضية انتقاد الصحيحيف مف القضايا التي كسع  (بالمثاؿ يتضح المقاؿ): المجاؿ قكليـ

فييا البعض المحف، كضخـ الكالـ، كأمعف في التنظير، حتى أطمع جماعة مف سفياء 
العقكؿ كاألحالـ، فغمبتيـ شقكتيـ كصكبكا نحك الصحيحيف السياـ، جيال منيـ بما حرره 

األئمة األعالـ في ىذا المقاـ، كلذا تنكعت طرائؽ العمماء في دفع ىذا العدكاف، كقد رأيت أف 
بما انتقده العمماء كأبيف كجية ببعض مف أنجع السبؿ في الدفاع عف الصحيحيف أف آتي 

نظر صاحبي الصحيحيف في ذلؾ، كبناءىما عمى القكاعد المقررة في ىذا الشأف، ليعمـ 
الناس أف ما انتقد عمييما ال يعدك في غالب األحياف أف يككف مف باب اختالؼ كجية 

النظر فيما يحتمؿ ذلؾ، كقد قصرت بحثي عمى ما انتقد عمييما بسبب الكالـ في بعض 
ركاتو، ألظير دقة معرفتيما بأحكاؿ الرجاؿ، كمعرفتيما بدقائؽ األحكاؿ، كباهلل تستدفع 

 .الباليا
:   كقد بنيت ىذا البحث المكجز عمى مقدمة، كفصميف، كخاتمة، كتكصيات 

.  كىي كجيزة جدا، فيي تمؾ التي بيف يديؾ:فأما المقدمة -
 المتكمـ فييـ مف ركاة الصحيحيف، كبياف أكجو الدفاع عف المتكمـ :الفصل األول -

 .فييـ، كأنو ال يثبت بمجرد الكالـ تضعيؼ

 ركايات المتكمـ فييـ مف ركاة الصحيحيف، كأكجو الدفاع عف ىذه :الفصل الثاني -
الركايات كرد قكؿ المنتقديف، كيشتمؿ عمى دراسة الحديثيف المذيف ادعي فييما تفرد 

 . بعض الضعفاء بيما دراسة تطبيقية

 .الخاتمة -

 .التوصيات -

. الفهرس -
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الفصل األول 
المتكمم فيهم من رواة الصحيحين 

مف تكمـ فيو بأم كالـ يتعمؽ بقضية الجرح، سكاء ثبت عميو :    كالمقصكد بالمتكمـ فييـ
ذلؾ الكالـ أـ لـ يثبت، كعميو فميس كؿ متكمـ فيو ضعيؼ، كىذا أمر ينبغي التنبو إليو، 

حيث إف كثيرا مف الطاعنيف يستغؿ ىذه العبارة فيطعف في الثقات لمجرد ككنيـ تكمـ فييـ، 
كلك لـ يثبت الكالـ أك ثبت كلكنو مما ال يقدح، كيتذرعكف بالطعف في ىؤالء الثقات لمطعف 

في مركياتيـ كلك في الصحيحيف، كىذا مف قمة الفيـ عند صانعو، كدليؿ سطحيتو كقمة 
ككيؼ سيدرم كىك ال يعرؼ أنو ال –معرفتو بعبارات القـك كاصطالحاتيـ، كال يدرم ىذا 

أف ىناؾ جماعة مف كبار الثقات لـ يسممكا مف غكائؿ الجرح - يدرم كال يحب أف يدرم
بغير حؽ، فرماىـ بعض المتعصبيف عمييـ بسبب اختالؼ المشرب أك العصبية في 

المذىب أك المعاصرة بما ال يصح كال يثبت كال يقبؿ مف قائمو، بؿ قد يدخؿ المتكمـ بو في 
. عداد المتكمـ فييـ

 العصمة كالتعديؿ الجرح أئمة في ندعي لسنا(: "7/40)" السير"    قاؿ الحافظ الذىبي في 
حنة شحناء كبينو بينيـ فيمف حاد بنفس الكالـ مف كال النادر، الغمط مف  أف عمـ كقد ، كا 
 جماعة الرجؿ كثؽ إذا كالسيما ، بو عبرة ال ميدر بعض في بعضيـ األقراف كالـ مف كثيرا
". اإلنصاؼ قكليـ عمى يمكح
 / 1): المصرم صالح بف أحمد ترجمة في السبكيابف  تاجؿؿ " الشافعية طبقات " في   ك
 عمى " التعديؿ عمى مقدـ الجرح " قاعدتيـ أف تفيـ أف الحذر كؿ الحذر: " نصو ما ،(188

 ككانت جارحكه، كندر مادحكه، ككثر كعدالتو، إمامتو ثبتت مف أف الصكاب بؿ إطالقيا،
 ". جرحو إلى يمتفت لـ غيره، أك مذىبي تعصب مف جرحو سبب عمى دالة قرينة ىناؾ
ف الجرح، منو يقبؿ ال الجارح أف عرفناؾ قد: " (190 / 1): أيضا كفيو     حؽ في فسره كا 
 كانت إذا جارحيو، عمى كمزككه ذاميو، عمى كمادحكه معاصيو، عمى طاعاتو غمبت مف

 الثكرم لكالـ يمتفت فال كحينئذ ذلؾ، غير أك النظراء بيف يككف كما دنيكية، منافسة ىناؾ
 في كالنسائي الشافعي، في معيف كابف مالؾ، في كغيره ذئب أبي كابف حنيفة، أبي في كغيره
. كنحكه صالح بف أحمد
 فيو طعف كقد إال إماـ مف ما إذ ،األئمة مف أحد لنا سمـ لما الجرح تقديـ أطمقنا كلك

 ". ىالككف فيو كىمؾ طاعنكف،
.   كأنا ذاكر لؾ نماذج يسيرة يستدؿ بيا عمى كثير غيرىا عند مف أحسف الفيـ كالنظر
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   فمف ذلؾ أف إماـ المغازم محمد بف إسحاؽ قد تكمـ في إماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس 
 فيو محمد كالـ يؤثر  كلـ: "رحميما اهلل، ككاف بينيما ما بيف األقراف، كمع ذلؾ يقكؿ الذىبي

".   كالنجـ كصار مالؾ، كارتفع ذرة، كال
كتاب الضعفاء »:  كمف ذلؾ أف اإلماـ أبا جعفر العقيمي لما صنؼ كتابو الضعفاء أسماه

كمف نسب إلى الكذب ككضع الحديث، كمف غمب عمى حديثو الكىـ، كمف يتيـ في بعض 
ف كانت  حديثو، كمجيكؿ ركل ما ال يتابع عميو، كصاحب بدعة يغمك فييا كيدعك إلييا، كا 

، ثـ إذ بو يدخؿ اإلماـ الجبؿ كالحافظ المدره أبا الحسف عمي بف «حالو في الحديث مستقيمة
المديني أستاذ البخارم كمعممو في ىذا الكتاب فيزج بو في صفكؼ الضعفاء كالمجركحيف، 

عمي بف عبد اهلل بف جعفر بف نجيح، جنح إلى ابف أبي داكد كالجيمية، »: فيقكؿ فيو 
إنو عمى : كقد أخطأ أيما خطأ في ذلؾ، كقد يقكؿ قائؿ. (1) «كحديثو مستقيـ إف شاء اهلل 

ليس ىذا : ، فيقاؿ « كصاحب بدعة يغمك فييا كيدعك إلييا»شرط كتابو، لقكلو في تسميتو 
 صاحب »، يصح أف يكصؼ بأنو «جنح إلى ابف أبي دؤاد»مف ذاؾ، فيؿ مف يقاؿ فيو 
كليذا لـ يسمـ اإلماـ العقيمي مف النقد الشديد عمى فعمتو !! ؟ «بدعة يغمك فييا كيدعك إلييا

أحد ...  ابف المديني»: تمؾ فقاؿ الحافظ الذىبي مترجما البف المديني كمنتقدا صنيع العقيمي
إلى أف ... األعالـ األثبات كحافظ العصر، ذكره العقيمي في كتاب الضعفاء، فبئس ما صنع

نما تبعناؾ في ذكر ىذا النمط لنذب ! أتدرم فيمف تتكمـ؟! أفما لؾ عقؿ يا عقيمي؟: قاؿ كا 
ثـ ما كؿ أحد فيو بدعة أك ىفكة أك ذنكب يقدح فيو بما : كقاؿ... عنيـ كلنزيؼ ما قيؿ فييـ

.  2«إلخ... يكىف حديثو، كال مف شرط الثقة أف يككف معصكما مف الخطايا كالخطأ
أك زحزحو عف !! فيذا ابف المديني تكمـ فيو، كلكف ىؿ أثر فيو ىذا الكالـ شيئا؟:    أقكؿ

!!  مقامو شعرة؟
   فيذا ما قصدت أف أقكلو أف مجرد التكمـ في الراكم ال يقضي بتضعيفو، السيما ركاة 

الصحيحيف، فإف األعـ األغمب منيـ ال يثبت عميو مما تكمـ بو عميو شيء، كمف ثبت عميو 
شيء فيك مما ال يؤثر في ما أخرجو الشيخاف عنو، كأف يككف متكمـ فيو بسبب االختالط 
كركاية الشيخيف عنو قبؿ االختالط، كسأدع المجاؿ لبارم قكسيا كصاحب عذرتيا الحافظ 

:  الكبير ابف حجر العسقالني يزيد األمر كضكحا، فيقكؿ 

                                                 

. بتحقيقي [1242]ترمجة رقم  (4/257 )«ضعفاء العقيلي» (1)
[. 5874 ]«ميزان االعتدال» (2)
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صؼ أف يعمـ أف تخريج صاحب الصحيح ألم راك كاف مقتض لعدالتو فينبغي لكؿ ـ   »
 كالسيما ما انضاؼ إلى ذلؾ مف إطباؽ جميكر األئمة ،عنده كصحة ضبطو كعدـ غفمتو
 ، كىذا معنى لـ يحصؿ لغير مف خرج عنو في الصحيح،عمى تسمية الكتابيف بالصحيحيف

 فإما ، ىذا إذا خرج لو في األصكؿ؛فيك بمثابة إطباؽ الجميكر عمى تعديؿ مف ذكر فييما
إف خرج لو في المتابعات كالشكاىد كالتعاليؽ فيذا يتفاكت درجات مف أخرج لو منيـ في 

 ، كحينئذ إذا كجدنا لغيره في أحد منيـ طعنا، مع حصكؿ اسـ الصدؽ ليـ،الضبط كغيره
 مفسرا بقادح يقدح في ، فال يقبؿ إال ميبىيَّف السبب،فذلؾ الطعف مقابؿه لتعديؿ ىذا اإلماـ

 ألف األسباب الحاممة ، كفي ضبطو مطمقا أك في ضبطو لخبر بعينو،عدالة ىذا الراكم
 كقد كاف الشيخ أبك الحسف ،نيا ما يقدح كمنيا ما ال يقدحـلألئمة عمى الجرح متفاكتة 

 يعني بذلؾ أنو «ىذا جاز القنطرة» :المقدسي يقكؿ في الرجؿ الذم يخرج عنو في الصحيح
كىكذا نعتقد كبو » «:مختصره» قاؿ الشيخ أبك الفتح القشيرم في .ال يمتفت إلى ما قيؿ فيو

 يزيد في غمبة الظف عمى المعنى الذم ، كال نخرج عنو إال بحجة ظاىرة كبياف شاؼ،نقكؿ
 كمف لكاـز ذلؾ ،قدمناه مف اتفاؽ الناس بعد الشيخيف عمى تسمية كتابييما بالصحيحيف

 ألف أسباب الجرح ، فال يقبؿ الطعف في أحد منيـ إال بقادح كاضح: قمت«.تعديؿ ركاتيما
: مختمفة كمدارىا عمى خمسة أشياء

. البدعة -1
 . أك المخالفة -2

 . أك الغمط -3

 . أك جيالة الحاؿ -4

 .الراكم أنو كاف يدلس أك يرسؿ   أك دعكل االنقطاع في السند بأف يدعي في -5

 ألف شرط ، فمندفعة عف جميع مف أخرج ليـ في الصحيح،فأما جيالة الحاؿ -1
 ؛ فمف زعـ أف أحدا منيـ مجيكؿ،الصحيح أف يككف راكيو معركفا بالعدالة

 كال شؾ أف المدعي لمعرفتو مقدـ ،فكأنو نازع المصنؼ في دعكاه أنو معركؼ
 كمع ذلؾ فال تجد ، لما مع المثبت مف زيادة العمـ،عمى مف يدعي عدـ معرفتو

في رجاؿ الصحيح أحدا ممف يسكغ إطالؽ اسـ الجيالة عميو أصال كما 
. سنبينو

 فحيث يكصؼ بككنو كثير الغمط ، كأما الغمط فتارة يكثر مف الراكم كتارة يقؿ -2
 إف كجد مركيا عنده أك عند غيره مف ركاية غير ىذا ،ينظر فيما أخرج لو
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ف إ ك.المكصكؼ بالغمط عمـ أف المعتمد أصؿ الحديث ال خصكص ىذه الطريؽ
لـ يكجد إال مف طريقو فيذا قادح يكجب التكقؼ عف الحكـ بصحة ما ىذا 

 ، كحيث يكصؼ بقمة الغمط، كليس في الصحيح بحمد اهلل مف ذلؾ شيء،سبيمو
 فالحكـ ،لو أكىاـ أكلو مناكير كغير ذلؾ مف العبارات  سيء الحفظ أك:كما يقاؿ

فيو كالحكـ في الذم قبمو إال أف الركاية عف ىؤالء في المتابعات أكثر منيا عند 
 .المصنؼ مف الركاية عف أكلئؾ

 ، فإذا ركل الضابط كالصدكؽ شيئا، كأما المخالفة كينشأ عنيا الشذكذ كالنكارة -3
 بحيث يتعذر الجمع ،فركاه مف ىك أحفظ منو أك أكثر عددا بخالؼ ما ركل

 فيحكـ ، كقد تشتد المخالفة أك يضعؼ الحفظ.فيذا شاذ؛ عمى قكاعد المحدثيف
 نزر يسير قد إال كىذا ليس في الصحيح منو .عمى ما يخالؼ فيو بككنو منكرا

 .(3)بيف في الفصؿ الذم قبمو بحمد اهلل تعالى

 ، فمدفكعة عمف أخرج ليـ البخارم لما عمـ مف شرطو، كأما دعكل االنقطاع -4
 أف تسبر أحاديثيـ ،كمع ذلؾ فحكـ مف ذكر مف رجالو بتدليس أك إرساؿ

ال ، المكجكدة عنده بالعنعنة فإف كجد التصريح بالسماع فييا اندفع االعتراض كا 
 .فال

 فالمكفر ، فالمكصكؼ بيا أما أف يككف ممف يكفر بيا أك يفسؽ، كأما البدعة -5
 كما في ،بيا ال بد أف يككف ذلؾ التكفير متفقا عميو مف قكاعد جميع األئمة
 أك اإليماف ،غالة الركافض مف دعكل بعضيـ حمكؿ اإلليية في عمي أك غيره

 كليس في الصحيح مف حديث ، أك غير ذلؾ،برجكعو إلى الدنيا قبؿ يـك القيامة
 كالمفسؽ بيا كبدع الخكارج كالركافض الذيف ال يغمكف ذلؾ .ىؤالء شيء البتة

 كغير ىؤالء مف الطكائؼ المخالفيف ألصكؿ السنة خالفا ظاىرا لكنو ،الغمك
 فقد اختمؼ أىؿ السنة في قبكؿ حديث مف ىذا ؛ سائغقمستند إلى تأكيؿ ظاىر

 مف خكاـر ة مشيكرا بالسالـ، إذا كاف معركفا بالتحرز مف الكذب،سبيمو
 كالثالث ، كقيؿ يرد مطمقا، فقيؿ يقبؿ مطمقا؛ مكصكفا بالديانة كالعبادةالمركءة،

 كيرد حديث الداعية فيقبؿ غير ،التفصيؿ بيف أف يككف داعية أك غير داعية
 كادعى ،طكائؼ مف األئمةاؿ كىذا المذىب ىك األعدؿ كصارت إليو الداعية،

                                                 

. يعين الفصل الذي عقده لإلجابة عما انتقد من األحاديث على الصحيح(  3)
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ف ك ثـ اختمؼ القائؿ. لكف في دعكل ذلؾ نظر،بف حباف إجماع أىؿ النقؿ عميوا
 اشتممت إف : كبعضيـ زاده تفصيال فقاؿ، فبعضيـ أطمؽ ذلؾ،بيذا التفصيؿ
ف إ ك، ظاىرا فال تقبؿا كيحسنوا عمى ما يشيد بدعتو كيزينوالداعيةركاية غير 

 الداعية، كطرد بعضيـ ىذا التفصيؿ بعينو في عكسو في حؽ ،لـ تشتمؿ فتقبؿ
ال فالإفقاؿ   كعمى ىذا إذا اشتممت ،ف اشتممت ركايتو عمى ما يرد بدعتو قبؿ كا 

 ،ركاية المبتدع سكاء كاف داعية أـ لـ يكف عمى ما ال تعمؽ لو ببدعتو أصال
 ماؿ أبك الفتح القشيرم إلى تفصيؿ آخر فيو ؟ىؿ ترد مطمقا أك تقبؿ مطمقا

ف لـ إ ك،طفاء لنارهإ لبدعتو كاخمادإإليو ىك   إف كافقو غيره فال يمتفت:فقاؿ
مع ما كصفنا مف صدقو كتحرزه ،  عندهإاليكافقو أحد كلـ يكجد ذلؾ الحديث 

 فينبغي أف تقدـ ،عف الكذب كاشتياره بالديف كعدـ تعمؽ ذلؾ الحديث ببدعتو
طفاء إىانتو،مصمحة تحصيؿ ذلؾ الحديث كنشر تمؾ السنة عمى مصمحة   كا 

  .بدعتو كاهلل أعمـ

 فينبغي ،عمـ أنو قد كقع مف جماعة الطعف في جماعة بسبب اختالفيـ في العقائداك  * 
 ككذا عاب جماعة مف الكرعيف جماعة دخمكا في ،التنبو لذلؾ كعدـ االعتداد بو إال بحؽ

 .أمر الدنيا فضعفكىـ لذلؾ كال أثر لذلؾ التضعيؼ مع الصدؽ كالضبط كاهلل المكفؽ
ذلؾ كمو مف االعتبار تضعيؼ مف ضعؼ بعض الركاة بأمر يككف الحمؿ فيو مف كأبعد 

 كأشد مف ذلؾ تضعيؼ مف ضعؼ مف ىك أكثؽ ،امؿ بيف األقرافح أك لمت،عمى غيره
  الحافظ عقدثـ. 4«...  فكؿ ىذا ال يعتبر بو؛منو أك أعمى قدرا أك أعرؼ بالحديث

 كاحدا كاحدا كدفع عنيـ غكائؿ الجرح بما ال مزيد عميو، فصال مستقال سرد فيو أسماء
. كيجب مراجعتو مرارا لكؿ منصؼ

كقد صنؼ الحافظ أبك زرعة ابف الحافظ العراقي كتابا جمع فيو مف تكمـ فيو مف  * 
البياف كالتكضيح لمف أخرج لو في الصحيح كمس بضرب مف »رجاؿ الصحيحيف سماه 

راكيا مف مجمكع ركاة الكتابيف  (555) كىك مطبكع متداكؿ، كقد بمغ عددىـ «التجريح
ف كاف كبيرا فإنو ال يضر؛ ألف مجرد الكالـ  (3000)الذيف يقربكف مف  ، كىك عدد كا  راكو

عمى الراكم ال يستمـز تضعيفو أصال كما قدمنا، كالحافظ ابف حجر قد ذكر مف خرج لو 

                                                 

(. 403 )«هدي الساري» (4)
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البخارم منيـ، كدافع عنيـ دفاعا عمميا ال يخرج عف أصكؿ أىؿ الفف، كرد عامة ما 
:  رمكا بو كبرأ ساحتيـ، كأكجو الدفاع التي دافع بيا الحافظ عنيـ ال تخرج عف اآلتي

أف يككف المتكمـ فيو غير معتمد القكؿ عند العمماء لضعفو كما في ترجمة أحمد بف - 1
شبيب بف سعيد الحبطي، فقد كثقو الناس كفييـ أمثاؿ أبي حاتـ الرازم، كقاؿ أبك الفتح 
األزدم منكر الحديث، فال عبرة بقكؿ األزدم ألنو ىك ضعيؼ فكيؼ يعتمد قكلو في 

كمثمو حماد بف أسامة ضعفو األزدم بال مستند، . تضعيؼ الثقات عمى حد قكؿ الحافظ
كداكد بف عبد الرحمف العطار تكمـ فيو األزدم بال حجة، كنحك ذلؾ كثير، فالمعتمد 

كأباف بف يزيد العطار نقؿ الكديمي تضعيفو . تكثيقيـ كال عبرة بقكؿ الجارح لما سمؼ
. كالكديمي كاه

أف يككف المتكمـ متحامال عمى الراكم لعصبية أك نحك ذلؾ، كأحمد بف صالح - 2
.  المصرم ضعفو النسائي تحامال عميو لحادثة جرت لو معو صغيرا

أف ال يصح الجرح عف الجارح الشتباه كقع لمناقؿ، كأحمد بف صالح المصرم نقؿ - 3
نما قصد أحمد بف صالح  عف ابف معيف تضعيفو كال يثبت عف ابف معيف فيو قدح، كا 

. آخر فاشتبو عمى الناقؿ
مف تكمـ فيو بغير قادح عمى اإلطالؽ، كأحمد بف المقداـ العجمي، طعف فيو أبك - 4

داكد لمزحو، كال يثبت عميو ما اعتقده أبك داكد مزحا كمجكنا، بؿ الرجؿ نيى المتماجنيف 
كالقصة في ترجمتو مف الكامؿ البف عدم كغيره، ! عف مجكنيـ، فكيؼ يككف ماجنا؟

. كراجع كالـ الحافظ عمييا في اليدم
مف تكمـ فيو لبدعة ال تستدعي رد حديثو، كما تقدـ تفصيمو في كالـ الحافظ، كمنيـ - 5

جرير بف عبد الحميد الذم رمي بالتشيع، كشريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر الذم رمي 
. بالقدر، كقتادة بف دعامة مثمو، كال أثر لبدعتيـ عمى ركايتيـ

. مف تكمـ فيو بسبب اإلفتاء بالرأم، كربيعة بف أبي عبد الرحمف- 6
. مف تكمـ فيو بسبب تكليو القضاء، كحفص بف غياث- 7
. مف تكمـ فيو لدخكلو عمى السمطاف، كحميد الطكيؿ- 8
. مف تكمـ فيو لركايتو باإلجازة، كأبي اليماف الحكـ بف نافع- 9

مف تكمـ فيو لضعفو في ركاية شيخ بعينو، كلـ يخرج لو الشيخاف عف ىذا الشيخ - 10
يخطئ في حديث شعبة كالثكرم، كمالو في : شيئا، كالربيع بف يحيى، قاؿ الدارقطني 

. البخارم عنيما شيئ عمى اإلطالؽ
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نما تعنتا، كال يؤخذ بو بإجماع حتى يبيف - 11 كجماعة تكمـ فييـ بال حجة كال مستند كا 
الحجة فيو، كحبيب المعمـ تكمـ فيو النسائي متعنتا، كحميد األسكد تكمـ فيو الساجي بال 

. حجة
مف تكمـ فيو بسبب غمط في ركاية، كالغمط ليس منو،  كالحمؿ فييا عمى غيره، - 12

كإسحاؽ بف إبراىيـ الفراديسي، تكمـ فيو األزدم كابف حباف بال حجة، كقاؿ ابف عدم 
. الحمؿ عمى شيخو

مف تكمـ فيو بسبب التدليس، كزكريا بف أبي زائدة، كالتدليس ليس جرحا عمى -  13
. إطالقو

. مف تكمـ فيو بسبب دخكلو في الكالـ، كالحسف بف عمي الحمكاني- 14
مف جيمو بعض النقاد كلكنو معركؼ عند غيره، كبياف بف عمرك جيمو أبك حاتـ - 15

. كعرفو غيره
كىناؾ مف تكمـ فيو بسبب سكء حفظ أك تفرد ببعض الركايات، كلكف الشيخاف لـ - 16

.     يخرجا مف حديث ىؤالء إال ما تكبعكا عميو كثبت أنو مف صحيح حديثيـ
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الفصل الثاني 
روايات المتكمم فيهم من رواة الصحيحين 

   كلما سبؽ بيانو مف عدـ ثبكت الجرح في عامة مف تكمـ فيو مف رجاؿ الشيخيف، ترل 
األئمة النقاد الذيف تكممكا في بعض األحرؼ مف الصحيحيف، لـ يأخذكا عمييـ إخراجيـ عف 
نما كاف نقدىـ متكجيا إلى أمكر أخرل، كقد بيف الحافظ ابف حجر أف  ىؤالء المتكمـ فييـ، كا 

: األحاديث التي انتقدت عمييما ال تخرج عف ستة أقساـ، كىي
 أخرج فإف ،اإلسناد رجاؿ مف كالنقص بالزيادة فيو الركاة تختمؼ ما :منها األول لقسما

 الراكم ألف،مردكد تعميؿ فيك الناقصة بالطريؽ الناقد كعممو المزيدة الطريؽ الصحيح صاحب
 ،منو فسمعو لقيو ثـ شيخو عف بكاسطة سمعو يككف قد ألنو تضر ال فالزيادة سمعو كاف إف
ف  كالضعيؼ الضعيؼ قسـ مف كالمنقطع منقطع فيك الناقصة الطريؽ في يسمعو لـ كاف كا 
ف، الصحيح يعؿ ال  المزيدة بالطريؽ الناقد كعممو الناقصة الطريؽ الصحيح صاحب أخرج كا 

 صحابيا الراكم ذلؾ كاف إف فينظر المصنؼ صححو فيما انقطاع دعكل اعتراضو تضمف
 مف مدلسا كاف إف بالسماع صرح أك بينا إدراكا عنو ركل مف أدرؾ قد مدلس غير ثقة أك

ف بذلؾ االعتراض اندفع ذلؾ كجد فإف أخرل طريؽ  ظاىرا فيو االنقطاع ككاف يكجد لـ كا 
 كعاضد متابع مالو باب في ذلؾ مثؿ أخرج إنما أنو الصحيح صاحب عف الجكاب فمحصؿ

 عمؿ كربما ، المجمكع حيث مف كقع التصحيح كيككف تقكيو الجممة في قرينة حفتو ما أك
 المركية األحاديث في كما مسمكعة غير لككنيا االنقطاع فييا دعىا أحاديث النقاد بعض

 تخريج في بؿ ؛باإلجازة الركاية يسكغ مف عند االنقطاع منو يمـز ال كىذا كاإلجازة بالمكاتبة
  .عنده باإلجازة الركاية صحة عمى دليؿ ذلؾ لمثؿ الصحيح صاحب
 إف :عنو فالجكاب ،اإلسناد بعض رجاؿ بتغيير فيو الركاة تختمؼ ما :منها الثاني القسم
 المصنؼ فأخرجيما ،جميعا الكجييف عمى الراكم ذلؾ عند الحديث يككف بأف الجمع أمكف
ف ،كالعدد الحفظ في متعادليف ذلؾ في المختمفكف يككف حيث أحدىما عمى يقتصر كلـ  كا 
 المصنؼ فيخرج ،كالعدد الحفظ في متقاربيف بؿ متعادليف غير المختمفكف يككف بأف متنعا

 مف ذلؾ بجميع فالتعميؿ؛ إلييا يشير أك المرجكحة الطريؽ عف كيعرض الراجحة الطريؽ
 الضعؼ يكجب اضطراب االختالؼ مجرد مف يمـز ال إذ ،قادح غير االختالؼ مجرد أجؿ

. أعمـ كاهلل ،سبيمو ىذا عما أيضا اإلعراض فينبغي
 ممف أضبط أك عددا أكثر ىك مف دكف فيو بزيادة الركاة بعض تفرد ما :منها الثالث القسم 
 إف إما ،الجمع يتعذر بحيث منافية الزيادة كانت إف إال بو التعميؿ يؤثر ال فيذا ،يذكرىا لـ
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 بالدالئؿ كضح إف إال الميـ ؛فال ،المستقؿ كالحديث تككف بحيث فييا منافاة ال الزيادة كانت
 فيك القسـ ىذا مف كاف فما ،ركاتو بعض كالـ مف المتف في مدرجة الزيادة تمؾ أف القكية
.  مؤثر
 الصحيح ىذا في كليس ،الركاة مف ضعؼ ممف الركاة بعض بو تفرد ما :منها الرابع القسم
. تكبع قد منيما كال أف كتبيف ،حديثيف غير القبيؿ ىذا مف
 الكىـ ذلؾ يؤثر ما فمنو ،رجالو بعض عمى بالكىـ فيو حكـ ما :منها الخامس القسم 

.  يؤثر ال ما كمنو ،قدحا
 عميو يترتب ال أكثره فيذا ،المتف ألفاظ بعض بتغيير فيو اختمؼ ما :منها السادس القسم
. الترجيح أك ذلؾ مف المختمؼ في الجمع إلمكاف قدح
 كحققتيا حررتيا كقد ،الصحيح عمى األئمة انتقده ما أقساـ جممة فيذه:    ثـ قاؿ الحافظ 

، ثـ النادر إال اهلل بحمد الكتاب مكضكع أصؿ في يؤثر ما منيا يظير ال ،ىاتكفصؿ كقسمتيا
  .شرع في تفصيؿ األمر

فميس مما انتقد عمييما بسبب الكالـ في بعض ركاتو، إال ما ذكره الحافظ مف شأف :    قمت
الحديثيف، المذيف ظف بعض األئمة النقاد تفرد بعض مف ضعؼ مف الركاة بيما، كليس 

 .األمر كذلؾ، كسأجمي ذلؾ تطبيقا كشرحا مف خالؿ الصفحات الباقية في ىذا البحث
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: أما الحديث األول
 ، رقـ كالحمار الفرس اسـ باب في كتاب الجياد، «صحيحو»فما أخرجو البخارم في 

دَّثىنىا: قاؿ [فتح/2855] ًميُّي  حى بْبدً  بْبفي  عى عْبفىرو  بْبفً  المَّوً  عى دَّثىنىا جى دَّثىنىا ًعيسىى بْبفي  مىعْبفي  حى  بْبفي  أيبىيُّي  حى
بَّاسً  دِّدهً  عىفْب  أىًبيوً  عىفْب  سىيْبؿو  بْبفً  عى مَّى ًلمنًَّبيِّد  كىافى  قىاؿى  جى مىيْبوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى اًئًطنىا ًفي كى  فىرىسه  حى
يْبؼي  لىوي  ييقىاؿي  بْبد أىبيك قىاؿى  .المُّيحى قىاؿى  المَّوً  عى ييـي  كى يْبؼي  بىعْبضي . المُّيخى

برقـ  (6/121" )الكبير"، كالطبراني في (10/25)" الكبرل"   كىذا أخرجو البييقي في 
" تاريخ دمشؽ"كمف طريقو ابف عساكر في –( 1/490" )الطبقات"، كابف سعد في [5700]

مف طرؽ عف معف بف  (1/420" )الكامؿ"، كابف عدم في -(4/227)في مكاضع منيا 
. عيسى، عف أبي بو
 كىك حديثو يكتب كىك ،يسير الحديث مف ذكرت ما غير ىذا كألبي: "    قاؿ ابف عدم 

". كاألسانيد المتكف فرد
" الكبرل"  كتكبع أبي بف عباس؛ تابعو أخكه عبد المييمف بف العباس، أخرجو البييقي في 

 كىافى  أىنَّوي : " مف طريؽ عمي بف بحر، عف عبد المييمف، بمثؿ إسناد أبي، كلفظو (10/25)
ًمفيييفَّ - كسمـ عميو اهلل صمى -ًلمنًَّبىِّد  أىفْبرىاسو  ثىالىثىةي  سىيْبؿو  أىًبى بْبفً  سىعْبدً  ًعنْبدى  مىاؤيىيفَّ  يىعْب  المِّدزىازي  كىأىسْب

يْبؼي  . "كىالظًَّربي  كىالمُّيحى
 

 بف سيؿ بف عباس بف أبي حديث البخارم كأخرج[: "73]" التتبع"   قاؿ الدارقطني في 
 لو يقاؿ فرس كسمـ كآلو عميو اهلل صمى لمنبي كاف : قاؿ ، جده عىف ، أبيو عىف ، سعد

". ضعيؼ ىذا كأبي. المحيؼ
: أبي بف العباس متكمـ فيو:   قمت

   .كالدارقطني معيف ابف ضعفو -
  .بالقكل ليس: كقاؿ البخارم كالنسائي كالدكالبي  -

  . تكممكا فيو- :  مرة –كقاؿ الدارقطني  -

   .الحديث منكر : حنبؿ بف أحمد كقاؿ -

  . كتب حديثو كىك فرد المتكف كاألسانيد:كقاؿ ابف عدم  -

 .منيا شيء عمى يتابع ال أحاديث لو : العقيمى كقاؿ -

:    كىذا مجمؿ ما قيؿ فيو مف أقكاؿ الجارحيف، كسأبيف محامميا ككجكىيا
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فأما تضعيؼ ابف معيف كالنسائي لو، فقد بيف الحافظ في النكت أنو بسبب  -
سكء حفظو، كسيئ الحفظ إنما يخشى منو عند التفرد، فأما ىنا فمـ يتفرد 

ف كاف ضعيفا كأبي  نما تابعو أخكه عبد المييمف، كىك كا  أبي بيذا الخبر، كا 
أك أشد منو ضعفا، فيك مما يعتبر بو في مثؿ ىذا المكطف، كيندفع بو ما 
يخشى مف سكء حفظ أخيو، السيما كأف الخبر الذم يركيو أبي ليس مف 
نما ىك خبر يسير قميؿ  األخبار الطكيمة التي يخشى فييا االلتباس، كا 

ثِّدر فيو  األلفاظ ال يجاكز سطرا، ثـ ىك يتحدث عف شيء ال يمكف أف يؤى
سكء حفظ أبي شيئا، فيك مأثرة مف مآثر آبائو، كمثؿ ىذه المآثر يتكرر 
ذكرىا بالميؿ كالنيار عند مف تشرؼ بأمثاليا، كقد أصاب أبي فيما ذكره، 
سندا كمتنا، فأما السند فعف أبيو عف جده، كىك أدعى لمضبط كاإلتقاف، 
كأما المتف فميس مف الغرائب كال المنكرات، كاشتيار أف لمنبي صمى اهلل 

عميو كسمـ فرسا يقاؿ لو المحيؼ، معركؼ مف غير طريؽ أبي كآبائو، فميذا 
لـ يجد البخارم حرجا في تخريج حديثو، مع أنو أحد المتكمميف في الرجؿ 

. كما سيأتي
 فال تفيد تضعيفا .بالقكل ليس: كأما قكؿ البخارم كالنسائي كالدكالبي  -

ليس "صريحا، كغاية ما تدؿ عميو أنو ليس مف األثبات، بخالؼ ما لك قالكا 
لكانت جرحا، كلكنيـ لـ يقكلكىا، كقد تعجب بعضيـ مف ركاية " بقكم

نما  البخارم لو مع قكلو فيو ما سبؽ، كال عجب عمى اإلطالؽ، لما بينت، كا 
فميس تضعيفا " ليس بالقكم"، فأما قكلو "ليس بقكم"كاف يتعجب منو لك قاؿ 

 .  كاهلل أعمـ. مطمقا

، فميس كؿ متكمـ فيو ضعيؼ، تكممكا فيو- :  مرة –كأما قكؿ الدارقطني  -
ال لضعفنا الدارقطني نفسو، فقد تكمـ فيو بعضيـ، بؿ كلضعفنا البخارم  كا 

 . أيضا فقد تكمـ فيو ىك اآلخر

أف جميع - كما ىك مقرر– ال يمـز منو .الحديث منكر: اإلماـ أحمد كقكؿ -
نما ىذا حكـ مف أحمد عمى بعض حديثو، مما تفرد بو أك  أحاديثو منكرة، كا 
خالؼ الثقات فيو، كحديث الحجريف مثال الذم استنكره عميو العقيمي، كأما 
حديث البخارم فقد تكبع كما مر، كلـ يأت بما يستنكر ال متنا كال إسنادا، 

 .فال مكاف لقكؿ اإلماـ أحمد ىنا
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كأما كالـ ابف عدم كالعقيمي، فيؤخذ بو إذا تفرد بما ال يتابع عميو، فإما إذا  -
 .تكبع كما ىنا، فال حاجة إليو

ف أبي : قمت"  : (1/78 ) "الميزاف "في    كليذا قاؿ الحافظ الذىبي   فيك بالثبت يكف لـ كا 
كىذا الذم انفصؿ عنو ". ليس بالقكم"، كىك معنى قكؿ البخارم كمف معو "الحديث حسف

الذىبي مف حاؿ أبي ىك الذم يقتضيو التدبر ألقكاؿ النقاد فيو، كمعمـك أنو ال تناقض بيف 
أف يككف حسف الحديث كأف يككف ما تفرد بو منكرا أك نحك ذلؾ، بؿ قد نص الذىبي عمى 

ف: "أيضا (3/140)" الميزاف"تأتي مثؿ ىذا بؿ جعميا قاعدة فقاؿ في   المتقف الثقة تفرد  كا 
ف، غريبا صحيحا يعد ف، منكرا يعد  دكنو كمف الصدكؽ تفرد كا   مف الراكم إكثار كا 

 فيو أحد كؿ ما ثـ الحديث، متركؾ يصيره إسنادا أك لفظا عمييا يكافؽ ال التي األحاديث
 معصكما يككف أف الثقة شرط مف كال حديثو، يكىف بما فيو يقدح ذنكب أك ىفكة لو أك بدعة
ككذلؾ أيضا ال مانع مف . ، كىك كالـ يكتب بماء العيف، فممو دره "كالخطأ الخطايا مف

إدخاؿ حسف الحديث مف الركاة في الصحيح، بؿ ذلؾ حاصؿ حقيقة، كليذا يقكؿ الحافظ 
 ىك: فيقاؿ بالصحيح التعريؼ في يزاد أف كينبغي(: "418-417)" النكت"ابف حجر في 

 مثمو عف -اعتضد إذا القاصرعنو أك- الضبط ـالتا العدؿ بنقؿ إسناده يتصؿ الذم الحديث
. معمال كال شاذا يككف كال منتياه إلى
نما      عمييا الحكـ يتـ ال فكجدتيا الصحيحيف أحاديث مف كثيرا اعتبرت ألنني ،ذلؾ قمت كا 

 جده عف ،أبيو عف ،سعد بف سيؿ بف العباس بف أبي حديث ذلؾ كمف، بذلؾ إال بالصحة
 ضعفو قد ىذا كأبي،  -كسمـ عميو اهلل صمى - النبي خيؿ ذكر في عنو تعالى اهلل رضي
 المييمف عبد أخكه عميو تابعو كلكف كالنسائي، ،معيف بف كيحي ،حنبؿ بف أحمد حفظو لسكء
. فاعتضد ضعؼ، فيو أيضا المييمف كعبد. طريقو مف ماجو ابف أخرجو العباس؛ بف
 البخارم حكـ المجمكعية الصكرة فميذه األحكاـ، أحاديث مف ليس أنو ذلؾ إلى كانضاؼ  

". بصحتو
  فباف بما أسمفت صحة نظر البخارم، كعدـ تغاضيو، كأنو ال يمزمو مف كالـ المنتقديف في 

. ذلؾ شيء كالحمد هلل
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: وأما الحديث الثاني
ـى  ًإذىا بىابفقاؿ البخارم في كتاب الجياد،  مى ـه  أىسْب بً  دىارً  ًفي قىكْب رْب ْـب  الْبحى لىيي كفى  مىاؿه  كى  فىًييى  كىأىرىضي

ْـب  دَّثىنىا[ : 3059فتح /] لىيي اًعيؿي  حى مى دَّثىًني قىاؿى  ًإسْب اًلؾه  حى يْبدً  عىفْب  مى ـى  بْبفً  زى مى  عيمىرى  أىفَّ  أىًبيوً  عىفْب  أىسْب
طَّابً  بْبفى  نْبوي  المَّوي  رىًضيى  الْبخى تىعْبمىؿى  عى لنى اسْب مىى ىينىيًّا ييدْبعىى لىوي  مىكْب ْـب  ىينىيُّي  يىا فىقىاؿى  الْبًحمىى عى مي  اضْب

ؾى  نىاحى ًمًميفى  عىفْب  جى كىةى  كىاتَّؽً  الْبميسْب كىةى  فىًإفَّ  الْبمىظْبميكـً  دىعْب ابىةه  الْبمىظْبميكـً  دىعْب تىجى ًخؿْب  ميسْب يْبمىةً  رىبَّ  كىأىدْب رى  الصُّي
يَّامى  الْبغينىيْبمىةً  كىرىبَّ  ـى  كىاً  نىعى ؼو  ابْبفً  كى ـى  عىكْب نىعى فَّافى  ابْبفً  كى ا تىيْبًمؾْب  ًإفْب  فىًإنَّييمىا عى اًشيىتيييمى ًجعىا مى  ًإلىى يىرْب
ؿو  رْبعو  نىخْب فَّ  كىزى يْبمىةً  رىبَّ  كىاً  رى ا تىيْبًمؾْب  ًإفْب  الْبغينىيْبمىةً  كىرىبَّ  الصُّي اًشيىتيييمى  أىًميرى  يىا فىيىقيكؿي  ًببىًنيوً  يىأْبًتًني مى

ًمًنيفى  ْـب  الْبميؤْب ي  فىالْبمىاءي  لىؾى  أىبىا الى  أىنىا أىفىتىاًركييي مىيَّ  أىيْبسىري  كىالْبكىألى ـي  كىالْبكىًرؽً  الذَّىىبً  ًمفْب  عى ْـب  المَّوً  كىايْب  ًإنَّيي
فى  كْب ْـب  قىدْب  أىنِّدي لىيىرى تييي ْـب  ًإنَّيىا ظىمىمْب ديىي مىيْبيىا فىقىاتىميكا لىًبالى اًىًميَّةً  ًفي عى مىميكا الْبجى مىيْبيىا كىأىسْب ـً  ًفي عى سْبالى  اإلْبً
ًمؿي  الًَّذم الْبمىاؿي  لىكْبالى  ًبيىًدهً  نىفْبًسي كىالًَّذم مىيْبوً  أىحْب ا المَّوً  سىًبيؿً  ًفي عى مىيْبتي  مى ْـب  حى مىيْبًي ْـب  ًمفْب  عى ًدًى  ًبالى
 .ًشبْبرنا

  .، بو ابف أبي أكيسعف [1108] كىذا الحديث أخرجو ابف زنجكيو في األمكاؿ 
. كما في ركاية يحيى [1822]  كىك محفكظ مف حديث مالؾ فإنو أخرجو في المكطأ 

:    كقد تكبع إسماعيؿ عمى ركايتو مف ىذا الكجو كلـ يتفرد بو، فتابعو
. عبد اهلل بف كىب، عف مالؾ- 1

(. 4/234)" شرح مشكؿ اآلثار"    أخرجو الطحاكم في 
. يحيى بف بكير، عف مالؾ- 2

  [.1690" ]السنف الصغرل"، كفي  [12154]" الكبرل"  أخرجو البييقي في 
. محمد بف يحيى، عف مالؾ- 3

(  2/60)" تاريخ المدينة"  أخرجو ابف شبة في 
 كقد تكبع مالؾ عمى ركايتو عف زيد بف أسمـ  :
: تابعو عبد العزيز بف محمد  -1

" معرفة السنف كاآلثار"كمف طريقو البييقي في - [1753]" مسنده"أخرجو الشافعي في 
عبد العزيز بف محمد ، عف زيد بف مف طريؽ  (4/237" )السنف"كالدارقطني في - [3742]

. بو أسمـ 
: كتابعو ىشاـ بف سعد - 2  

، [741" ]األمكاؿ"، ك أبك عبيد في [عكامة/33595]" المصنؼ"أخرجو ابف أبي شيبة في 
. بوسمعت زيد بف سمـ :  ىشاـ بف سعد ، قاؿ مف طريؽ [272]" البحر الزخار"كالبزار في 
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  قاؿ(: "361)" ىدم السارم"  كالحديث ال مطعف فيو كما ترل، كمع ذلؾ قاؿ الحافظ في 
 عف مالؾ عف أكيس أبي بف إسماعيؿ حديث البخارم أخرج:  بخطو كجدت فيما الدارقطني

 ،بطكلو الحديث الخمس عمى ىنيا يدعى لو مكلى استعمؿ عمر أف أبيو عف أسمـ بف زيد
سماعيؿ :قاؿ . ضعيؼ كا 
 إسماعيؿ حديث مف المكضع ىذا ذكر إنما الدارقطني أف كأظف عميو الكالـ سيأتي :قمت 

 األحاديث تمؾ في شاركو غيره لككف البخارم عند حديثو مف الكثير عف كأعرض خاصة
 مالؾ عف فركاه عيسى بف معف عميو تابعو بؿ بو يتفرد فمـ كذلؾ كاف فإف ،بيذا كتفرد
". أعمـ كاهلل سكاء إسماعيؿ كركاية

ف تكمـ فيو، فمو مع البخارم حاؿ خاص، إذ قد عرض عميو كتبو،  سماعيؿ بف أكيس كا     كا 
. فانتقى البخارم منيا ما تيقف صحتو كمتابعة إسماعيؿ عميو، فال كجو لمف تعقب

 أكيس بف اهلل عبد بف اهلل عبد أكيس أبي بف  إسماعيؿ: "أيضا" اليدم"   قاؿ الحاقظ في 
 لـ أنيما إال الشيخاف بو احتج ،أنس بف مالؾ أخت بف األصبحي عامر أبي بف مالؾ بف

 لو فأخرج مسمـ كأما ،حديثيف سكل بو تفرد مما البخارم لو أخرج كال ،حديثو تخريج مف يكثرا
 كركل ،بضعفو القكؿ أطمؽ فإنو النسائي سكل الباقكف لو كركل ،البخارم لو أخرج مما أقؿ
 بأس ال :مرة فقاؿ معيف بف قكؿ فيو كاختمؼ ،ركايتو طرح يكجب ما شبيب بف سممة عف
 محمو :حاتـ أبك كقاؿ ،كأبكه ىك الحديث يسرؽ كاف :مرة كقاؿ .ضعيؼ :مرة كقاؿ ،بو

 في أختاره ال :الدارقطني كقاؿ ،بو بأس ال :حنبؿ بف أحمد كقاؿ ،مغفال ككاف الصدؽ
. الصحيح

 لو كأذف أصكلو لو أخرج إسماعيؿ أف :صحيح بسند "البخارم مناقب" في كركينا :قمت    
 مشعر كىك ،سكاه عما كيعرض بو ليحدث بو يحدث ما عمى لو يعمـ كأف ،منيا ينتقي أف
 ال ىذا كعمى أصكلو مف كتب ألنو ،حديثو صحيح مف ىك عنو البخارم أخرجو ما بأف

 أف إال كغيره النسائي فيو قدح ما أجؿ مف الصحيح في ما غير حديثو مف ئبش يحتج
". فيو فيعتبر غيره فيو شاركو

 ككما أسمفت ففكؽ ما ذكره الحافظ، فقد تكبع إسماعيؿ، كالحديث الذم ركاه عف مالؾ 
مكجكد في مكطأه، بؿ تكبع عميو مالؾ، فال يطعف عمى الرجؿ بو، كىك لـ يخطئ في 

كاهلل . شيء، كال خرج عف طريؽ أىؿ التثبت كالصدؽ، كلك عمى األقؿ في ىذا الحديث
 . أعمـ



 17 

 
الخاتمة 

نسأؿ اهلل تعالى حسنيا 
 
 

   قد تبيف بما سبؽ مف النظر اليسير في ناحية مف نكاحي النقد المكجو لمصحيح، أنو ال 
بأس عمى الصحيح مف ىذه النقدات، فإف صاحبييما لـ يألكا جيدا في التدقيؽ في اختيار 
أحاديثيما، كقد كافقيـ عمى اختيارىـ عامة األئمة، في زمانيـ كبعده، كال يخرج عف ىذه 

المكافقة إال الكاحد بعد الكاحد، كال يكاد يجتمع كؿ مف خالفيـ عمى انتقاد مكضع بعينو، بؿ 
ما انتقده األكؿ ترل الثاني ينتقد غيره، كال تعدك ىذه النقدات أف تككف كجية نظر 

ألصحابيا، أرادكا بيا الحفاظ عمى السنة مف ناحية، كاستدراؾ ما تصكركه مف قصكر كقع 
لمشيخيف في كتابيما، كلكف النظر العممي المكثؽ يدعـ كثيرا جدا كجية االشيخيف، كيزيد 

الباحث يقينا بأف األمة لما أجمعت عمى صحة صنيعيما، لـ يكف اهلل ليجمعيا عمى خمؿ، 
.    كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
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التوصيات 
 

يا حبذا لك تفرغ أحد النابييف مف باحثي السنة، فصنع في مسمـ ما صنعو  -1
الحافظ في البخارم في ىذه البابة، مف حيث النظر في الرجاؿ المتكمـ فييـ 
كدفع الطعكف عنيـ عمى طريقة الحافظ في اليدم، ككذا األحاديث المنتقدة 

ف تكمـ فيو شراح مسمـ لكنو ليس  عمى مسمـ كالجكاب عنيا، فإف ىذا الباب كا 
. عمى مثؿ ما فعمو الحافظ مع البخارم حصرا كجكدة كبحثا

نحف في حاجة إلى عناية منظمة بالصحيحيف، تككف مف خالؿ رابطة تنظـ  -2
جيكد الباحثيف في أنحاء األرض، كتنسؽ بينيـ، كتككف ليا خطة كمنيج 

كىدؼ، إذ إف ىناؾ بحكثا كثيرة حكؿ الصحيحيف تحتاج إلى شيء مف النظر 
 .التطبيقي، كىذا يحتاج إلى كقت طكيؿ قد يعجز عنو الباحث الفرد

مف أكؿ ما ينظر في بحكث الصحيحيف مسالة الطعكف المكجية لمصحيحيف،  -3
كتصنيفيا قديما كحديثا، كسكاء كانت عممية أك ىمجية، كالرد عنيا، كجعؿ ذلؾ 
مرجعا لمباحثيف كعامة المسمميف ممف يتعرضكف لمثؿ ىذه الشبيات في عصر 

السماكات المفتكحة، كبعد أف أصبح العالـ ال أقكؿ قرية صغيرة؛ بؿ غرفة 
.   صغيرة

كالحمد هلل أكال كآخرا 
مازف بف محمد السرساكم : ككتبو

ىػ1431القاىرة في مجمسيف طكيميف ليمة الخامس عشر مف جمادل اآلخرة كيكميا سنة 
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